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Hücrelerinin Döllenmesinde Glikozilasyonun Öneminin 

Deneysel Olarak Araştırılması
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Amaç: Sperm-yumurta interaksiyonunda (bağlanma, adezyon ve döllenmede) şekerlerin rolü 
bilinmektedir. Ancak bu şekerlerin proteinlere hangi bağlarla bağlandığı ve bu bağ tiplerinin önemi 
konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, Tunikamisin ile N- glikozilasyonu, 
Benzil GalNAC ile O- glikozilasyonu engellenmiş gametlerin deneysel ortamda döllenme oranları 
normal kontrol grubu ile karşılaştırılarak sperm-yumurta interaksiyonunda glikozilasyonun ve 
tipinin önemini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal, Foça (İzmir Körfezi) civarından toplanmış Paracentrotus 
lividus türü denizkestanesinin ergin bireylerinden elde edilen yumurta ve spermlerdir. Yeni oluşacak 
yumurta ve spermlerin N- veya O- glikozilasyonlarını engellemek amacıyla önce mevcut olgun 
yumurta ve spermlerin, KCl uygulamasıyla bıraktırılması sağlanmıştır. Ardından Tunikamisin veya 
Benzil GalNAc uygulanmıştır. 72 saat sonunda tekrar denizkestanelerinin yumurta veya sperm 
bırakmaları sağlanmıştır. Örnekler ayrı ayrı %4 paraformaldehit ile tespit edilmiş ve lowicryl 
reçineye gömülmüştür. Kesitlere sialik aside özgün LPA lektini uygulanmıştır. Döllenme oranlarının 
belirlenmesi için Tunikamisin ile N- glikozilasyonu engellenmiş yumurtalarla normal spermler, N- 
glikozilasyonu engellenmiş spermlerle normal yumurtalar döllendirilmiştir. Yine, Benzil GalNAc ile O- 
glikozilasyonu engellenmiş yumurtalarla normal spermler, O- glikozilasyonu engellenmiş spermlerle 
normal yumurtalar döllendirilmiştir. Döllenme oranları istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Glikozilasyon engellemeleri yapılmamış normal kontrol grubunda sialik asitlere özgün 
FITC işaretli LPA lektinin yeşil floresan ışımaları hem yumurta hem de spermlerde gerçekleşmiştir. 
Işıma oranları yumurtalarda spermlere oranla daha fazla olmuştur. N- glikozilasyonu ve O- 
glikozilasyonu engellenmiş hem yumurta hem de spermlerde ise floresan ışıma gerçekleşmemiştir. 
Tunikamisin ile N- glikozilasyonu engellenmiş yumurtalarla normal spermlerin döllendirilmesi 
sonucunda sayımı yapılan 3.937 yumurtadan, %0,03’ ü döllenmiş, %99,31’i döllenmemiştir. 
N- glikozilasyonu engellenmiş spermlerle döllendirilen normal yumurtalara ait sayılan 13.620 
yumurtadan %53,5’ i döllenmiş, %45,7’si döllenmemiştir. Benzil GalNAc ile O- glikozilasyonu 
engellenmiş yumurtalarla normal spermlerin döllendirilmesi sonucunda sayılan 13.879 yumurtadan 
%0,18’i döllenmiş, %99,1’i döllenmemiştir. O- glikozilasyonu engellenmiş spermlerle normal 
yumurtaların döllendirilmesi sonucunda ise sayımı yapılan 15.893 yumurtadan %47,7’si 
döllenmiş,%51,3’ ü döllenmemiştir

Sonuç ve Tartışma: N- glikozilasyonu engellenmiş yumurtalarla normal spermlerin döllendirilmesi 
sonucunda neredeyse hiç döllenme görülmemiştir. N- glikozilasyonu engellenen spermler ile normal 
yumurtalar döllendirildiğinde döllenmeler azalmıştır. O- glikozilasyonu engellenen yumurtalarla 
normal spermler döllendirildiğinde; O- glikozilasyonu engellenen spermler ile normal yumurtalara 
göre döllenmeler daha az olmuştur. Döllenme oranlarına bakıldığında, yumurtada gerçekleşen hem 
N- hem de O- glikozilasyonun döllenme üzerinde etkili olduğu, spermlerdeki glikozilasyonların ise 
döllenmede daha az önem taşıdığı görülmektedir. 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

79

Anahtar Kelimeler: Denizkestanesi Paracentrotus lividus, N- ve O- glikozilasyon, Tunikamisin, 
Benzil GalNAC, FITC işaretli lektin

Teşekkür: Bu çalışmayı, “2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı” ile destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
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Amaç: Denizkestanesi yumurtasını saran jelatin tabakada karbohidratça zengin glikoproteinler 
bulunmaktadır. Bu glikoproteinlerin, henüz çalışmamış olmakla birlikte, omurgalılarda korunduğu 
bilinen tanıma molekülleriyle homolog olduğu düşünülmektedir. Glikoproteinlerin glikan 
zincirlerinin uç kısmında bulunan sialik asit (Sia) molekülü, hücre hücre tanımasında, virüslerin, 
bakterilerin hücrelere tutunmasında ve daha birçok biyolojik olayda görev almaktadır. Bu 
çalışmanın amacı; denizkestanesi Paracentrotus lividus’da sperm-yumurta interaksiyonu için önem 
taşıyan yumurta jel kılıfında bulunan Sia tiplerinin ve bağlanma özelliklerinin belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali İzmir Foça körfezinden toplanmış olan P.lividus türü 
denizkestanesinin yumurta jel kılıfıdır. Denizkestanelerinin sölomik boşluğuna 0.5M KCL enjekte 
edilerek yumurtalarını bırakması sağlanmıştır. Yumurtalara asit uygulamasıyla jel kılıflar izole 
edilmiştir. Jel kılıfında bulunan sialik asitlerin Cap-LC-ESI-MS/MS sistemi ile analizi için cihaz, 
standart sialik asitlerle optimize edilmiştir. Ardından sialik asitler DMB ile türevlendirilmiştir. ODS 
kolon ve Agilent 1200 seri kapiler LC sistemi ile analiz edilmiştir. Mikroskopik yöntemle Sia’nın 
bağ tiplerinin belirlenmesi için smear tekniğiyle yayılan izole jel kılıflar, FITC işaretli MAA ve 
SNA lektinleri ile inkübe edilerek floresan ataçmanlı Leica DM 4000B araştırma mikroskobunda 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Spermin yumurtayı tanıyarak bağlandığı ilk kısım olan yumurta jelatin kılıfında CapLC-
ESI-MS/MS ile Neu5Gc, Neu5Ac, Neu5Gc9Ac olmak üzere 3 tip sialik asit belirlenmiştir. Pik 
alanların hesaplanmasıyla, en fazla bulunan Sia tipinin Neu5Gc olduğu bulunmuştur. Neu5Ac, 
Neu5Gc9Ac’ye oranla daha fazla olmakla birlikte her ikisi de Neu5Gc’ye oranla oldukça düşük 
oranlardadır. Sia bağ tiplerinin belirlenmesi için uygulanan FITC işaretli lektinlerden α2,3 bağına 
özgün MAA lektin ile yeşil floresan ışımalar α2,6 bağına özgün SNA lektin ile olan ışımalardan 
çok daha yoğun olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, yumurta jel kılıfında bulunan glikan zincirlerin 
en ucunda bulunan Sia’ların alttaki şekere α2,3 bağıyla bağlandığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma: Ekinoderm yumurtasını saran jel kılıfta bol miktarda Sia bulunması, biyolojik 
olaylarda tanıma ve tutunma görevini üstlenen bu molekülün, üreme hücrelerinde de aynı role sahip 
olabileceğini işaret etmektedir. 
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